UMOWA NR GR.272.1…..2019
Zawarta w dniu ……………. 2019 r. w Istebnej
GMINĄ ISTEBNA
43-470 Istebna 1000, NIP 5482676134,
zwaną dalej „Zamawiającym".
Zamawiającego reprezentuje:
Pani Łucja Michałek – Wójt Gminy Istebna,
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Istebna – Pani Bronisławy Fiedor,
a Firmą: …………………
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:
……………………………………………………..
……………………………………………………...
………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą".
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego,
została zawarta umowa o następującej treści:
Ustalenia wstępne
§1
Wykonawca oświadcza, że:
1. Znane mu są warunki techniczne, topograficzne i lokalizacyjne prowadzenia prac będących
przedmiotem zamówienia.
2. Posiada środki techniczne niezbędne dla prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Dysponuje odpowiednią liczbą osób dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno
w trakcie ich realizacji jak i w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania.
5. Wykonawca dysponuje bazą sprzętową gwarantującą sprawne prowadzenie akcji zima.
Gwarantuje łączność telefoniczną.
6. Na dzień przed prognozowanym atakiem zimy, Wykonawca pozostawać będzie w pełnej
gotowości do działania, o czym zawiadomi telefonicznie Zamawiającego.
Przedmiot umowy
§2
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) przedmiot umowy, jakim jest Zimowe utrzymanie dróg na
terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019” realizację usługi obejmującą zad. nr …..
Zakres prac objętych przedmiotem umowy
§3
1. Zamówienie obejmuje:
a. odśnieżanie dróg na całej szerokości,
b. usuwanie śliskości zimowej dróg przez posypywanie materiałami (piaskiem, mieszanką,
solą drogową) w miejscach niebezpiecznych takich jak: skrzyżowania dróg, podjazdy,
zjazdy, duże spadki dróg, w okolicach szkół, przystanków PKS,
c. wywóz śniegu z parkingów oraz innych miejsc ustalonych przez wyznaczonego
pracownika Urzędu Gminy,
d. prace porządkowe po zakończeniu akcji zimowej, polegające na usunięciu z dróg i
poboczy materiałów uszorstniających w terminie 30 dni po zakończeniu akcji zimowej.

2. W ramach prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawca ma obowiązek zapewnić
przejezdność dróg oraz zabezpieczyć drogi przed śliskością. Prace związane z zimowym
utrzymaniem dróg wykonywane będą, gdy wymagają tego warunki atmosferyczne powodujące
opady śniegu, zawiewanie śniegu na drogi, oblodzenie dróg. Przejezdność dróg należy zapewnić
przed godziną 6 rano, to jest przed zwiększeniem natężenia ruchu na drogach.
3. Wywóz śniegu z parkingów oraz placów należy uwzględnić w cenach zaproponowanych przez
Oferentów w przetargu.
4. Wykonawca realizujący poszczególne części zamówienia zapewnia gotowość do pracy, przez całą
dobę posiadający całodobową łączność telefoniczną.
5. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiedni sprzęt, który powinien być sprawny
technicznie i niezawodny, posiadający aktualne badanie techniczne i świadectwo o dopuszczeniu
do ruchu na drogach publicznych i odpowiednio przystosowany do posypywania powierzchni
środkami uszorstniającymi (piasek lub mieszanka piasku i soli) oraz do „płużenia” powierzchni
drogi.
6. Wykonawca powinien dysponować minimalną ilością sprzętu dla każdego zadania osobno na które
złożył ofertę. Wykonawca nie może dysponować tym samym sprzętem na dwóch różnych
zadaniach i w tym samym czasie w dwóch różnych miejscach.
7. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednią ilość środków uszorstaniających na
cały okres prowadzenia zimowego utrzymania dróg.
8. O rozpoczęciu i zaprzestaniu zimowego utrzymania dróg decyduje drogą telefoniczną
upoważniony pracownik Gminy Istebna. Każdorazowe powiadomienie telefoniczne, musi być
odnotowane w comiesięcznym „Raporcie z zimowego utrzymania dróg”
9. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego po zakończeniu danego miesiąca
kalendarzowego według faktur lub rachunków Wykonawcy z załączonym „Raporcie z zimowego
utrzymania dróg” sporządzonym jako zestawienie miesięczne obrazujące ilość przepracowanych w
tzw. „akcji czynnej” dób ze wskazaniem jednostek sprzętowych, zużytego materiału
uszorstniającego oraz ze wskazaniem panujących warunków atmosferycznych. Potwierdzona przez
Zamawiającego ilość dób przemnożona zostanie przez zryczałtowaną i określoną w ofercie
przetargowej stawkę 1 km/dobę zimowego utrzymania dróg.
10. Każdorazowo w przypadku uzasadnionych skarg co do przejezdności dróg Wykonawca
zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie ustalonym z Zamawiającym na koszt
Wykonawcy.
Obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac określonych przedmiotem umowy
z należytą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, doświadczenia
i kwalifikacji oraz sprzętu, a nadto do przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego
związanych z realizacją umowy.
2. W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania
przepisów i zasad BHP, p.poż., ruchu drogowego.
Termin realizacji
§5
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
 od pisemnej dyspozycji wydanej przez Zamawiającego (pierwszej w formie meila,
pisemnej kolejnych telefonicznie),
 do dnia 30.04.2019 r.
Wynagrodzenie i zasady rozliczenia
§6
1. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego po zakończeniu danego miesiąca
kalendarzowego według prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków Wykonawcy.
2. W terminie 2 dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca Wykonawca dostarczy „Raport
miesięczny z zimowego utrzymania dróg” w celu weryfikacji oraz zaakceptowania do
wystawienia faktury VAT lub rachunku.

3. Na podstawie zweryfikowanego i zaakceptowanego „Raportu miesięcznego z zimowego
utrzymania dróg” Wykonawca przedłoży poprawnie wystawioną fakturę VAT lub rachunek w
terminie do 5-go dnia roboczego każdego miesiąca.
4. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych prac według
zryczałtowanych cen jednostkowych wynikających z oferty dla zadania określonego w § 2.
5. Faktury należy Wystawiać na Nabywca: Gmina Istebna, 43-470 Istebna 1000, NIP
5482676134, Odbiorca: Urząd Gminy Istebna 43-470 Istebna 1000.
6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie na rachunek Wykonawcy
wskazany na Fakturze VAT lub rachunku, z terminem płatności do 30 dni.
7. Jeżeli łączna wartość usług zrealizowanych w okresie obowiązywania Umowy osiągnie
równowartość ceny ofertowej brutto, tj. …………. zł. brutto (słownie brutto: ………………)
umowa ulega rozwiązaniu z dniem zapłaty za ostatnią usługę w wyżej określonych granicach.
8. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżących faktur
Wykonawcy.
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Zasady odbioru
§7
Kontrole stanu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy będą przeprowadzane przez
Zamawiającego, bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o ich terminie.
Jeżeli wynik kontroli przeprowadzonej w terenie potwierdzi, że drogi, będące przedmiotem
zamówienia, nie zostały należycie odśnieżone lub zabezpieczone przed śliskością, to
Wykonawca zostanie każdorazowo obciążony karą finansową w wysokości 500 zł brutto.
Zamawiający wezwie do usunięcia wad, o których mowa w pkt.2, a jeśli wady nie zostaną
usunięte do 6 godzin, to Zamawiający może zlecić ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego dostarczenia żadnych innych dokumentów
pokontrolnych, poza notatką służbową z naniesionymi uwagami.

Reprezentanci stron
§8
1. Ze strony Zamawiającego kontrolę wykonania postanowień umowy sprawować będą
upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego – Pan Robert Fiedor lub Marek Łysek,
pracownicy Referatu Gospodarczego i Rolnictwa.
2. Ze strony Wykonawcy będzie ………………….
Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy
§9
1. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom
trzecim na skutek nienależytego wykonania prac objętych przedmiotem umowy lub na skutek
zaniechania prac, pomimo jednoznacznego wezwania do ich podjęcia.
2. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem
umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób na terenie
objętym umową.
Odstąpienie od umowy
§ 10
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści tytułu
XV Kodeksu Cywilnego.
2. Oprócz przypadków określonych w treści tytułu XV KC, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić od momentu powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,\

c) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż
1 tydzień,
d) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny ze SIWZ,
e) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
f) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach określonych w § 10 ust. 2 w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i musi zawierać uzasadnienie.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powstania na
drogach wskutek zaniedbania Wykonawcy zatorów, które sparaliżują komunikację na 1 dobę.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.

4.

Podwykonawstwo (jeżeli wystąpi)*
§ kolejny
Wykonawca we własnym zakresie powierza świadczenie usług Podwykonawcom.
Wykonawca oświadcza w ofercie, że zrealizuje następujący zakres usług przy pomocy
Podwykonawców: ……………………………………………………….
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania zamówienia
przez podwykonawcę innego niż wskazanego w ofercie.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które świadczy przy
pomocy Podwykonawców.
Kary umowne
§ 11
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary:
1.1. Za wykonanie przedmiotu umowy z wadami, o których mowa §7 pkt. 2 w wysokości 500
zł brutto za każdorazowy przypadek.
1.2. Za opóźnienie w usunięciu wad, o którym mowa w §7 pkt.3 w wysokości 500 zł brutto za
każdorazowy przypadek.
1.3. W przypadku przekroczenia czasu reakcji zgodnie z oświadczeniem w ilości
zaproponowanej w ofercie tj. ….. godzin, Zamawiający ma prawo naliczyć karę w
wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia. W przypadku nie
odbierania telefonu przez Wykonawcę czas reakcji będzie ustalony od próby wykonania
pierwszego połączenia przez Zamawiającego.
1.4. Za rozpoczęcie lub zaprzestanie odśnieżania w ramach akcji bez zgody upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego, w wysokości 100% wynagrodzenia brutto za czas
jednorazowego przejazdu dróg w danym zadaniu.
1.5. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
finansową w wysokości 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuznania wykonania usługi świadczonej w danym dniu w
przypadku stwierdzenia, że usługa została wykonana w sposób nienależyty. W tym przypadku nie
nastąpi zapłata za usługę. Niewłaściwe wykonanie usługi będzie udokumentowane przez
Zamawiającego w postaci fotografii oraz notatki służbowej sporządzonej przez dwóch
pracowników Zamawiającego. Dokumentacja ta podlega przekazaniu Wykonawcy w terminie do
24 godzin od stwierdzenia faktu nienależytego wykonania usługi.
Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżących faktur Wykonawcy.

Zmiana umowy
§ 12
1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
1.1. zmiana (przedłużenie ) terminu realizacji zamówienia (umowy):
a) w przypadku nietypowych warunków pogodowych, które wymagają zmiany
wyznaczonego okresu zimowego utrzymania,

w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o ile wykonanie
tych zamówień spowoduje konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia
(umowy),
1.2. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie):
a) urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
b) w przypadku zmiany zakresu zamówienia, nie powodującego rozszerzenia
określenia przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ - zmiana obmiarów
poszczególnych usług,
1.3. zmiana zakresu wykonywanych usług:
a) w przypadku zmiany obmiarów poszczególnych usług,
1.4. zmiana podwykonawcy występującego po stronie Wykonawcy:
1.5. zmiana danych osobowych lub adresowych Wykonawcy,
1.6. zmiana przedstawiciela Stron Umowy, osób nadzorujących ze strony Zamawiającego i
Wykonawcy.
1.7. Skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należytego Wykonawcy (bez zmiany
wynagrodzenia) – na wniosek Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
b)
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Postanowienia końcowe
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu2.

Zamawiający :

1

2

Wykonawca:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Sporządził: Mirosław Kawulok

